
 

  Plan van aanpak herstart voetbaltrainingen Uno Animo 

 

Aanleiding:  

Op 21 april 2020 heeft de overheid besloten dat er voor een aantal groepen kinderen de 

sportactiviteiten hervat mogen worden. Dit onder strikte voorwaarden. Dit document beschrijft hoe 

UNO ANIMO de voetbaltrainingen zal gaan hervatten.  

Kaders:  

1. UNO ANIMO respecteert en handhaaft alle hygiëne maatregelen van het RIVM. Voor een 

opsomming hiervan zie hiervoor bijlage 1. De belangrijkste zijn:  

• Bij koorts, hoesten of verkoudheid blijf je thuis en kom je niet naar UNO ANIMO.  

• Personen vanaf 13 jaar houden 1,5 meter afstand van anderen  

2. UNO ANIMO volgt de protocollen zoals opgesteld door NOC*NSF en KNHB. Deze protocollen zijn te 

lezen in de email, www.Uno Animo.nl en www.knvb.nl.  

3. UNO ANIMO organiseert de trainingen binnen de door gemeente Loon op Zand gewenste kaders.  

LET OP! De gemeente Loon op Zand is verantwoordelijk voor het handhaven van de 

noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen 

mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten 

van de accommodatie. Het is van groot belang dat iedereen de regels respecteert, naleeft en dus 

verantwoordelijkheid neemt! We vragen ouders, dit met hun kinderen vooraf goed te bespreken.  

Doelgroepen:  

1. JO + MO14 t/m JO + MO19 (leeftijd 13 t/m 18 jaar)  

• woensdag en zaterdag 

• start woensdag 6 mei 

2.  JO8  t/m JO13 + MO13 (leeftijd 7 t/m 12 jaar) 

• maandag en zaterdag 

• start zaterdag  9 mei  

3. Kabouter (leeftijd 5 en 6 jaar) en keepers 

• nader te bepalen 

• start nader te bepalen  

Fasering:  

•  fase 1: 6 t/m 13 mei: alle teams gaan beginnen met trainen, we testen of alles werkt. 

• fase 2: vanaf 13 mei t/m 13 juni*: verbeteringen worden waar mogelijk doorgevoerd, niet-UNO 

ANIMO leden zouden na aanmelding en goedkeuring bestuur naar UNO ANIMO kunnen komen om 

mee te trainen. 

* sluitingsdatum i.v.m. onderhoud van de velden. 
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Organisatie:  

1. De accommodatie is alleen geopend en toegankelijk tijdens door UNO ANIMO georganiseerde 

trainingen. Het blijft buiten de trainingstijden verboden om de velden van UNO ANIMO te betreden.  

2. De trainingen zullen worden begeleid door UNO ANIMO aangestelde trainers.  

3. Deze trainers zijn vooraf gebriefd over de aangepaste regels.  

4. Naast de trainers is voor de gehele accommodatie een veldcoördinator aanwezig. Deze houdt 

toezicht op het naleven van de regels door trainers en spelers.  

5. Er is bij de ingang van het complex gedurende de gehele training een toezichthouder (corona 

verantwoordelijke) aanwezig die de afspraken en regels rondom de accommodatie monitort. Deze 

persoon is tevens aanspreekpersoon voor algemene zaken.  

6. Ouders mogen zich niet binnen de hekken van de accommodatie bevinden. De enige aanwezige 

volwassenen behoren tot de organisatie van UNO ANIMO inclusief de trainers.  

7. De kantine en de kleedkamers zijn gesloten met uitzondering van de toiletgroep in de kleedkamer. 

Hier bestaat ook de mogelijkheid om handen met zeep te wassen.  

8. De toegang tot de toiletgroep is voor de groep van 13-18 jaar beperkt tot maximaal 1 persoon.  

Van en naar UNO ANIMO:  

1. Spelers komen in trainingskleding (inclusief een donker en een licht shirt) met alleen  een gevulde 

bidon/waterfles naar UNO ANIMO. Je neemt geen tassen mee. Het gebruik van de bidons uit de 

teamkratten is niet toegestaan.  

2. UNO ANIMO stimuleert spelers en trainers zo veel mogelijk alleen én met de fiets naar UNO 

ANIMO te komen en daarbij de geldende (afstand)regels te volgen.  

3. De leeftijdscategorie van 13-18 jaar houdt bij het stallen van de fietsen minimaal 1,5 meter 

afstand. Fietsen stallen naast het C -veld op instructie van begeleider Uno.  

4. Indien ouders spelers met de auto naar UNO ANIMO brengen, blijft de ouder in de auto. De speler 

loopt op eigen gelegenheid naar de velden en terug. Voor spelers tot 10 jaar is de organisatie van 

UNO ANIMO beschikbaar om de spelers naar het veld te begeleiden.  
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Trainingen:  

1. UNO ANIMO faciliteert trainingen volgens een vooraf opgesteld trainingsschema, waarbij de 

verschillende leeftijdsgroepen (5 t/m 12 en 13 t/m 18 jaar) nooit tegelijk op een veld aan het trainen 

zijn.  

2. Elk team krijgt de mogelijkheid om 2 x per week te trainen.  

3. Trainingstijden zijn zo afgestemd dat er tussen de trainingen minimaal 15 minuten wisseltijd zit, 

zodat de diverse teams elkaar niet hoeven te kruisen.  

4. We vragen spelers maximaal 5 minuten voorafgaand aan een training aanwezig te zijn.  

5. Op onze accommodatie hanteren we zo veel mogelijk eenrichtingsverkeer. De looproutes zijn 

duidelijk aangegeven.  

6. Spelers komen onder leiding van de trainer niet eerder het veld op, voordat het veld verlaten is 

door eventuele nog aanwezige spelers van de voorgaande training.  

7. Spelers en trainers verlaten na afloop van de training direct het veld.  

8. De (hoofd)trainer van het team haalt zelf de trainingsmaterialen op en ruimt ze ook zelf weer op. 

Gebruikte trainingsmaterialen (uitgezonderd de ballen) zal de trainer ook zelf schoonmaken/Uno 

Animo infecteren.  

9. We gebruiken geen ballentassen. Per veld is er 1 net met ballen beschikbaar. Ballen hoeven 

hierdoor niet met de hand aangeraakt te worden.  

10. Het gebruik van hesjes is niet toegestaan. De spelers dienen een licht en donker shirt mee te 

nemen. 

Contactpersonen:  

• Joost van Loon: facilitair en contactpersoon gemeente LoZ (corona coördinator)  

• Henk van Rossum: algemene info 

• Jos Kuipers: algemene info 

Zie website Uno Animo voor contactgegevens. 
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Bijlage 1: Veiligheid- en hygiëneregels (uit protocol NOC*NSF)  

 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop  

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts;  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft.  

• Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID19).  

• Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 

u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);  

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;  

• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;  

• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  

• Douche thuis en niet op de sportlocatie;  

• Vermijd het aanraken van je gezicht;  

• Schud geen handen; 

• Kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct 

daarna naar huis. 


